
БРОВАРС'JКА МІСЬКА РАдА І(ИЇВСЬК 

г 

РІШЕННЯ 

п?о ВI~~сення ~MiH ДО рішень Броварської 
МІСЬКОІ ради вІД 05.10.2006. Н!! 118-09-05 
та від 04.07.2002. Н!! 67-04-24. 

3 метоlO підвищення ефективності використання майн&, що flалежить до 
комунальної власності територіальної громади м.Бровари та відповіДflО до 
пункту 31 стапі 26, пунктом 5 стапі 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті З та стапі 5 Закону Укра'їн" «Про оренду 
державного та комунального майна», врахОВУlOчи рекомендації постійної 
комісії з питань комунальної власності та приватизації, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 05.10.2006. 
Н!! 118-09-05 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку 
використання плати за оренду комунального майна територіальної громади 
м.Бровари та внесення змін та доповнень до типового договору оренди 

нежитлових приміщень»: 
1.1. в додатку 2 до методики розрахунку і порядку використання плати 

за оренду комунального майна територіальної громади м.Бровар., ПУІІКТ~ 1, 
26, 65, 66 орендних ставок за використання. оо Hepyxo~~.oгo маина 
територіальної громади м.Бровари викласти в наступНlИ редакЦI1: .: 

()рендніставки, в . 
Використання орендарем нерухомого майна за відсотках до ваРТОСТІ 

нерухомого майна, 
цільовим призначенням ВlІзначеної 

експертним шляхом 

1. Розміщення нічних клубів, казино, дискотек та 
80 

інших закладів грального та шоу-бізнесу . 
26. Розміщення складів та допоміЖНИХ прИМІщень 

IS 

.... 5 rpH. за 1 під'їзд 
БS. Розміщення кабельної мережі інтернет-

(із застосуванням 

nровайдерами індексу інфляції з 
01·.04.07.)..' . . . 

'--



000295 



~6. розміщення мережі кабельного телебачеШIЯ 

-

s грн. за 1 під'їзд 
(із застосуванням 
індексу іllфляціі з 
01.04.07.) 

2. Внести зміJlИ до додатку 2 рішеllНЯ Броварської міської ради від 
08.09.2005. Н!! 79?-37-04 «Про затвердження типового договору оренди 
не~итnовиХ ПР!іМlще~ь та методики розрахунку плати за користування 
MallHOM теРИТОРlалЬНОI громади м.Броварю): 

2.1. розділ 1 О доповнити пунктом 10.1 О слідуlOЧОГО змісту: 
«Орендар не мас права передавати ореllДоване майно в заставу)); 

2.2. в розділі 11 пункт 11.9 викласти в сліДУlOчій редакції: 
«Продовження договору оренди на вказане приміщення можливе лише у разі 
видання нових розпорядчих документів власника, або його виконавчого 
органу шnя~ом укладання додаткової угодю) 

з'. Визнати таким, що втратив чинність пункт З додатку 2 рішення 
Броварської міської ради від 05.10.2006 р. N!! 1] 8-09-05 «Про затвердження 
методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального 
майна територіальної громади м.Бровари та внесення змін та доповнень до 
типового договору оренди нежитлових приміщеIlЬ)). 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на лостНіну 
комісіlO міської ради з питань комунальної власності та приваТ.lзації, 
заступника міського голови Возн~ка:q.;м.-.~~, 

• #. ' : е.',. 

Секретар міської ради 

м.Бровари 

від I!:О1. f». 
N2r11D-/,р.ОS-

е. .. ... .-- . 

І.В. Сапожко 



ПОДВІІІІП : D1іКОНУlоча обов'язки 
начanЬНИlса Управління 

ICOMYHВJlЬHoi власності 

ПОГОДЖЕНО: 

-заступник 

міського голови 

- начальник 1Оридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- голова комісії з питань 
комунальної власності 
та приватизації 

- начальник управління економіки 

Т.І.ДаНIОК 

~-Н.І.Гватюк 

МА.Пелих -_ ........... _--

r Н.І.Саченко 
---~"r----"'; 
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